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Někteří učitelé si to možná 
neuvědomují, jako napří-

klad učitelka syna mé kama-
rádky. Chlapec končí devítilet-
ku a už roky má jasno – chce 
být automechanikem. Letos 
dostali novou učitelku dějepi-
su. Nedaří se jí zaujmout děti 
pro svůj předmět. Nadávkami, 
že jsou tupci a budou z nich 
leda tak zedníci, popeláři ne-
bo instalatéři, toho nedocílí. 
Zato otráví poslední měsíce 
posledního ročníku dětí, kte-
ré vědí, co chtějí, a k výkonu 
některých profesí tak intenziv-
ní znalosti z dějepisu, jaké po 

nich paní učitelka poža-
duje, vskutku potře-
bovat nebudou. 
V tomto případě 
hochova matka 
do školy zašla 
a  snad kantor-
ce vysvětlila, že 
být dobrým ře-
meslníkem není 
hanba, ale v  sou-
časnosti je to reálná 
potřeba, a dokonce žá-
doucí trend.

Vybavila se mi zasutá vzpo-
mínka na to, jak nás před mno-
ha lety v deváté třídě rozděli-

li na třídy „studijní“ a „pra-
covní“. Ti první měli cestu na 
střední školy přímo vydláždě-
nou, ti druzí byli slovy jedné 
z kantorek „obyčejné smetí“. 

Až při rozhovoru s mamin-
kou budoucího auto-

mechanika jsem si 
uvědomila, jaké 
trauma mohla 
tehdy „sou-
družka“ uči-
telka způsobit 
mým spolužá-
kům. Přitom 

z  té „odpad-
ní“ třídy vyšlo 

mnoho kvalitních 
odborníků v  různých 

profesích. Na třídních sra-
zech ochutnáváme pekařské 
skvosty jedné z nás, pekařství 
má od 90. let, stejně jako spo-

lužák, jemuž nešly humanitní 
předměty, ale vynikal ve fyzi-
ce a krátce po revoluci založil 
firmu na výrobu parabol. Ještě 
do osmé třídy jsem s ním se-
děla. On mi napovídal ve fyzi-
ce, já mu psala slohové práce. 
On byl „smetí“, já předurčená 
k úspěchu. No, zbohatl on.

Syn mé kamarádky, budoucí 
automechanik, má štěstí, že 
ho rodiče vychovali k  dosta-
tečnému sebevědomí, aby se 
nehroutil z nejapné dějepisář-
ky a její hodnocení neovlivnilo 
jeho nástup do učebního obo-
ru. Ne všechny děti však mají 
tak moudré rodiče. Proto zdů-
razňuji, že povolání pedago-
ga je skutečně posláním, kte-
ré má tu moc zásadně ovlivnit 
budoucnost žáků. 

 Olina TÁBORSKÁ

Chtěla bych poukázat na moc, jakou při své 
práci učitelé mají. Ovlivňují totiž přímo bu-
doucí osudy svých žáků. A to v dobrém i ve 
zlém. Mohou vést, ale i odrazovat. 

Moc učitelů ovlivnit budoucnost dětí je rozhodující
FOTO: Stanislav JUGA

„Žádáme-li o radu, obvykle hledáme společníka.“ Marguis de la Grande

Být dobrým 

řemeslníkem 

není hanba, 

v současnosti 

je to žádoucí 

trend.
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Sněmovna asi zruší povinnost školek přijímat dvouleté děti
Mateřské školy nejspíš ne-

budou muset od roku 
2020 povinně přijímat i dvou-
leté děti. Záleželo by nadále na 
jejich rozhodnutí, zda přijmou 
děti mladší tří let. Změnu má 
přinést novela školského záko-
na, kterou připravili poslanci 
ODS. Sněmovna předlohu po 
celkem pětihodinové disku-
zi posunula do dalšího kola 
schvalování. Návrh ČSSD na 
zamítnutí novely dolní komo-
ra nepřijala, neboť pro bylo jen 

sedm sociálních demokratů 
z dvanácti přítomných.

Zastánci návrhu argumento-
vali zejména tím, že školky na 
dvouleté děti nejsou připrave-
ny a  obce na rozšíření jejich 
kapacit nemají peníze. 

Masivnější kritiku sklidili ob-
čanští demokraté za další část 
novely, podle níž by měl být 
zrušen poslední ročník školky 
jako povinný a  i  bezplatnost 
přípravných tříd v  základních 
školách. Zrušení povinného 

absolvování posledního roku 
školky obhajovala ODS tím, 
že se de facto jedná o  rozší-
ření povinné školní docházky 
o rok bez ohledu na možnos-
ti rodičů. Ostatní frakce to ale 
nepodpořily, stejně jako snahu 
zpoplatnit bezplatnou docház-
ku pětiletých dětí do školek ne-
bo vzdělávání v  přípravných 
třídách základní školy. Podle 
oponentů by to omezilo vzdě-
lání pro děti ze sociálně znevý-
hodněných rodin. čtk
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Ve středních školách začaly 
jednotné přijímací zkouš-

ky na maturitní obory. Podle 
údajů Centra pro zjišťování 
výsledků vzdělávání se k nim 
letos přihlásilo 87 258 dětí. Je 
to o 880 víc než loni. Zhruba 
tři čtvrtiny z nich se chystají 
na zkoušky ve dvou školách. 
Testy budou skládat z mate-
matiky a českého jazyka. Ke 

zkouškám mohou žáci jít dva-
krát. Z obou pokusů se ucha-
zečům započte lepší výsledek.

Největší zájem je letos opět 
o osmiletá gymnázia, na kte-
rá si alespoň jednu přihlášku 
podalo 18 833 uchazečů, což 
je víc než pětina všech. Tes-
ty z  jednotných přijímacích 
zkoušek mohou školy dopl-
nit vlastními zkouškami v ob-

dobí od 12. do 28. dubna. 
Ve většině škol pak výsledek 
z  jednotných přijímaček bu-
de muset tvořit alespoň 60 
procent celkového hodnoce-
ní uchazeče. Výjimkou jsou 
sportovní gymnázia, kde to 
bude 40 procent. Náhradní 
termíny jednotných zkoušek 
stanovilo ministerstvo na 10. 
a 11. května. čtk

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Zápisník

„Nedostatek učitelů v regionálním školství budeme řešit jako obvykle – přijmeme o to víc učitelek!“

Záchrana umění
V Olomouci spojili své síly 

vědci z různých oborů Uni-
verzity Palackého. V  rámci 
projektu s  názvem Arteca 
vznikne na akademické pů-
dě třicetičlenný výzkumný 
tým historiků umění, chemi-
ků a fyziků. Zaměří se na vý-
voj nových metod a technik, 
které se budou moci uplat-
nit při ochraně a restauro-
vání památek. čtk

Den biomechaniky
Přiblížit středoškolským 

studentům obor biome-
chaniky a jeho přímé využití 
v medicíně měl Národní den 
biomechaniky. V Česku ho 
letos poprvé pořádá Česká 
společnost pro biomechani-
ku a pracovníci Fakulty stroj-
ní ČVUT. Zájemci se na před-
náškách dozvěděli třeba to, 
jak funguje lidská kost nebo 
zda se náhrady tkání dají vy-
rábět na 3D tiskárně.  čtk

Obědy pro 350 dětí
V Praze letos díky evrop-

ským dotacím pravidelně 
zdarma obědvá 350 dě-
tí, tedy o  17 procent více 
než před rokem. Do pro-
jektu bezplatných obědů 
pro školáky a  předškoláky 
z chudých poměrů se v tom-
to školním roce zapojilo 78 
škol.   čtk

Prostředky na údržbu
Česká unie sportu, Čes-

ká obec sokolská, Sdružení 
sportovních svazů ČR trvají 
na tom, aby stát plnil svou 
roli při zajištění finančních 
prostředků na údržbu a pro-
voz sportovních zařízení.

  vk

Snížení rozpočtu ministerstva 
školství v souvislosti se zave-

dením zlevněného jízdného se 
žádným způsobem nedotklo 
financí na regionální školství, 
tedy platů pedagogických či 
nepedagogických pracovníků 
nebo ostatních neinvestičních 
výdajů regionálního školství. 

Ministerstvu školství se v souvis-
losti s financováním zlevněného 
jízdného krátil rozpočet o 400 
milionů korun. Téměř 300 milio-
nů půjde z nedočerpaných pro-
středků na mezinárodní spolu-
práci ve vědě a výzkumu. 

Zbývajících 100 milionů ko-
run pak půjde na vrub inves-

tičnímu programu pro vysoké 
školy, kde i  přes prodloužení 
termínu realizace v  letošním 
roce opět nedojde k dočerpá-
ní plánované alokace ze strany 
vysokých škol. Hrazení zlevně-
ného jízdného se tedy nijak ne-
promítne do peněz pro školy 
a učitele. mšmt

Snížení rozpočtu ve vazbě na zlevněné jízdné
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Už má ministerstvo školství 
spočítané finanční nároky pro 
jednotlivé stupně škol? 

Na základě analýzy kraj-
ských normativů a  rozpisu 
rozpočtu pro rok 2018, která 
je v součinnosti s kraji prová-
děna právě v těchto týdnech, 
se vytváří systém financování 
pedagogické práce, který bu-
de východiskem pro stanovení 
například nadtarifních složek 
platu.

Stanovení rozsahu posky-
tovaného vzdělání a výpočet 
počtu pedagogických pracov-
níků budou tak známy do kon-
ce června 2018. Ministerstvo 
školství nyní dokončuje model 
pro stanovení počtu nepeda-
gogických pracovníků a jejich 
odměňování.

Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o rozpis rozpočtu pro rok 
2019, pro nějž bude rozhodu-
jící nastavení organizace výu-
ky vykázané ze zahajovacích 
výkazů při zahájení školního 
roku 2018/2019 a objem fi-
nančních prostředků schvále-
ný Poslaneckou sněmovnou, 

bude konečný rozpis rozpočtu 
znám až po schválení rozpoč-
tu pro rok 2019.

Kdy budou jednotlivé školy 
znát svůj tzv. PHmax? 

Hodnoty PHmax budou sta-
noveny v nařízení vlády, kte-
ré stanoví pro základní školy 
a střední školy zřizované kra-
jem, obcí nebo svazkem 
obcí maximální počet 
hodin výuky finan-
covaný ze státní-
ho rozpočtu. Při 
výpočtu hodno-
ty PHmax se vy-
cházelo z plat-
ných rámcových 
vzdě lávac í ch 
programů, kde 
je stanoven počet 
týdenních hodin, kte-
rý musí být odučen, dále 
z platné legislativy, která sta-
noví podmínky pro dělení tříd 
na skupiny, a  z  vlastní praxe 
škol. Návrh nařízení vlády byl 
průběžně téměř dva roky pro-
jednáván se zástupci asocia-
cí základních a středních škol 
a asociací ředitelů škol. Zástup-

ci asociací škol se vyjadřovali ke 
všem návrhům hodnot maxi-
málního týdenního počtu ho-
din výuky financovaného ze 
státního rozpočtu (PHmax) pro 
jednotlivé stupně škol a v prů-
běhu projednávání bylo do-
saženo vzájemné shody. Nyní 
bylo dokončeno vypořádání 
mezirezortního připomínko-
vého řízení a do konce dubna 
bude návrh nařízení vlády za-
slán do legislativní rady vlády. 
Účinnost nařízení vlády se na-
vrhuje od 1. září 2018.

Platí stále, že peníze dosta-
nou školy přímo z minis-

terstva školství pro-
střednictvím kraj-

ských rozpočtů? 
Rozpis roz-

počtu pro pe-
d a g o g i c k é 
p r a c o v n í k y 
bude prove-
den z  úrovně 

ministerstva na 
jednotlivé ško-

ly prostřednictvím 
krajských úřadů. Toto se 

bude týkat mateřských škol, 
základních škol, středních 
škol, vyšších odborných škol, 
školních družin a základních 
uměleckých škol. 

U nepedagogických pracov-
níků se to bude týkat mateř-
ských škol, základních škol, 

středních škol, vyšších odbor-
ných škol a základních umě-
leckých škol.

U školních jídelen, školských 
výchovných a ubytovacích za-
řízení (domov mládeže, inter-
nát, škola v přírodě), školských 
zařízení pro zájmové vzdělá-
vání (středisek volného času 
a školních klubů) a školských 
poradenských zařízení bude 
financování zajištěno pro-
střednictvím krajských nor-
mativů na jednotku výkonu 
jako doposud.

Krajskému úřadu zůstane 
i nadále možnost řešit finan-
cování změn, ke kterým bude 
docházet v průběhu školního 
roku.

Nepřinese nový způsob fi-
nancování škol školám další 
administrativní zatížení? 

Nový způsob financování re-
gionálního školství nepřinese 
výrazný nárůst administrativ-
ní zátěže. Ve školách se bu-
de pracovat s daty a informa-
cemi, se kterými školy pracují 
v různých podobách již nyní. 
Nový systém bude pouze klást 
velký důraz na správnost vyka-
zovaných dat, která budou ja-
kousi „poukázkou“ na finanč-
ní prostředky.

Hlavním přínosem reformy 
financování bude vedle kvality 
vzdělávání vyrovnání mezikra-
jových rozdílů. Dojde k odstra-
nění odlišností v odměňování 
pedagogických i  nepedago-
gických pracovníků napříč re-
publikou. Toto odměňování 
bude srovnatelné a  nebude 
zcela závislé na počtu žáků 
ve třídě.

Jaké postupné kroky zatím 
ministerstvo udělalo a  co je 
třeba ještě doladit?

Ministerstvo dokončilo me-
zirezortní připomínková říze-
ní u  prováděcích předpisů, 
jimiž jsou novely vyhlášky č. 
13/2005 Sb., o středním vzdě-
lávání a vzdělávání v konzer-
vatoři, vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělává-
ní, vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
o základním vzdělávání a ně-
kterých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, a vy-
hlášky č. 74/2005 Sb., o zá-
jmovém vzdělávání. 

Čeká nás dopracování směr-
nice ministerstva školství, kte-
rou se stanoví závazné zásady 
pro krajské úřady a obce s roz-
šířenou působností při rozpisu 
rozpočtu. Táňa PIKARTOVÁ

Ačkoliv bude reforma financování regionální-
ho školství spuštěna až 1. ledna 2019, školy s ní 
musí počítat už od září 2018. O tom, jak bude 
v praxi vypadat, hovoříme s ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou.

Máme 

zaměřeno

na...

Reforma financování regionálního školství

FOTO: MŠMT
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

O tom všem se velmi zauja-
tě diskutovalo na repub-

likové konferenci sekce škol-
ských výchovně-vzdělávacích 
zařízení.

Podle nedávného průzku-
mu České školní inspekce, 
jehož prezentace byla jedním 
z  bodů programu, funguje 

v naší republice 695 družin, 
97 školních klubů a 63 stře-
disek volného času, v kterých 
tráví část svého volného času 
více než 330 tisíc dětí. Přes-
tože počet těchto zařízení 
meziročně roste, je jich stále 
málo a v mnoha základních 
školách pořád platí, že druži-

Ve školních družinách chybí vychovatelky i místa pro děti
Školní družiny se potýkají se stejnými problé-
my jako celé české školství: nedostatek financí, 
mnoho dětí ve skupině, chybějící respekt spo-
lečnosti a někde i nedostatek pedagogů – vy-
chovatelů – s odpovídajícím vzděláním.

Na konci března proběhl 
v   Lisabonu Mezinárod-

ní summit učitelské profese 
(ISTP – International Summit 
on the Teaching Profession). 
Toto setkání společně pořáda-
li portugalský ministr školství 
Tiago Brandão, ředitel OECD 
pro oblast vzdělávání a doved-
ností Andreas Schleicher a ge-
nerální tajemník Education In-
ternational David Edwards.

Summit představoval setká-
ní ministrů a zástupců odborů 
ze zemí a regionů, ve kterých 
se rychle vyvíjí a zlepšují školní 
systémy podle výsledků nejno-
vějšího vydání Programu pro 
mezinárodní hodnocení stu-
dentů PISA. Jedná se o ojedi-
nělé fórum, které umožňuje 
setkání představitelů vlád zú-
častněných zemí a představi-
telů odborů a které usnadňuje 

a poskytuje prostor pro diskuzi 
a vzájemnou výměnu poznat-
ků z učitelské praxe. 

Hlavním tématem summitu 
byly nové výzvy a příležitosti, 
kterým čelí učitelská profese 
v oblasti veřejného vzdělávání. 
Diskuze byla zaměřena na tři 
vzájemně související témata: 
školy ve středu svých komu-
nit; pedagogika budoucnos-
ti; spokojenost, sebejistota 
a  efektivita učitelů. Debata 
se vedla hlavně ohledně to-
ho, zda a jak by vlády v part-
nerství s  učitelskými odbory 
měly a mohly vytvářet strate-
gie podložené důkazy, které 
by přispívaly ke spokojenosti 
a efektivitě v učitelské profesi. 
ČMOS pracovníků školství byl 
na tomto summitu zastoupen 
Gabrielou Tlapovou. 

 red

Českomoravská vzdělávací 
s.r.o. nabízí v  měsíci květ-

nu a červnu semináře zaměřené 
na oblast bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, prezentač-
ní a  komunikační dovednosti 
– účinné techniky komunika-
ce, využití sociálních sítí v ko-
munikaci organizace, metodiku 

a strategii dlouhodobě pozitivní 
prezentace organizace. Všech-
ny semináře jsou akreditované 
MŠMT, po absolvování seminá-
ře obdrží účastník certifikát. 

Místo konání: Zasedací míst-
nost ČMOS PŠ, Senovážné 
nám. 23, Praha 1, 3. patro, 
budova B.

14. 5. 2018
9–15 h

BOZP pro zaměstnance mateřských škol 
Lektor: Ing. Jan Romaněnko 
Mgr. Martin Kaplán

18. 5. 2018
9–16 h

Prezentační a komunikační dovednosti – 
účinné techniky komunikace 
Lektor: Mgr. Evžen Staněk

21. 5. 2018
9–15 h

BOZP pro vedoucí pracovníky 
Lektor: Ing. Jan Romaněnko 
Mgr. Martin Kaplán

1. 6. 2018
9–16 h

Využití sociálních sítí v komunikaci 
organizace Lektor: Mgr. Evžen Staněk

4. 6. 2018
9–15 h

BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 
Lektor: Ing. Jan Romaněnko 
PaedDr. Pavel Skácelík

6. 6. 2018
9–17 h

Konflikty a jejich řešení 
Lektor: Mgr. Jiří Sixta

15. 6. 2018
9–16 h

Metodika a strategie dlouhodobě 
pozitivní prezentace organizace 
Lektor: Mgr. Evžen Staněk

22. 6. 2018
9–17 h

Jak komunikovat s dospívajícími 
Lektor: Mgr. Jiří Sixta

Akreditované vzdělávací programy

Bližší informace o obsahu semináře, přihláška a smluvní 
podmínky – www.cmvzdelavaci.cz.

Mezinárodní fórum v Lisabonu

nu mohou navštěvovat pouze 
děti z 1. až 3. ročníku první-
ho stupně. Zpráva také udá-
vá, že kolem 14 procent vy-
chovatelek nemá odpovídající 
pedagogické vzdělání a vět-
šina školních družin bojuje 
s nedostatkem asistentů 
pro děti se speciál-
ními vzdělávacími 
potřebami.

Navzdory všem 
p r o b l é m ů m 
ale právě sek-
ce školských vý-
chovně-vzdělá-
vacích zařízení pa-
tří k  nejaktivnějším 
ve školských odborech. 
Její předsedkyně Jana Brdová 
a výbor sekce velmi přispěly 
k tomu, že došlo k požado-
vaným změnám ve vyhlášce 
o zájmovém vzdělávání i ka-
talogu prací. 

Tyto aktivity ocenila Mar-
kéta Seidlová, místopředsed-
kyně ČMOS pracovníků škol-
ství. Ta účastníky konference 
seznámila s vývojem reformy 
financování školství i  s  dal-
šími plánovanými aktivitami 

školských odborů v  této 
oblasti. Zároveň při-

pomněla, že v příš-
tím roce se bu-
de konat sjezd 
školských odbo-
rů a při přípravě 
podkladů a infor-
mačních materiá-

lů je vítána každá 
smysluplná snaha. 

Vzhledem k  dosavadní 
výborné činnosti této sekce 
lze ostatně očekávat, že od 
zaměstnanců družin a  škol-
ních klubů vzejde řada užiteč-
ných připomínek a podnětů.
 Romana SLANINOVÁ

FOTO: Autorka
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Vrátí se do škol opět školní bufety?

Kvůli pamlskové vyhlášce 
řada škol ukončila činnost 

bufetů a děti základních škol 
tak ztratily možnost koupit 
si během dne nějakou sva-
činu (v mnoha případech se 
jednalo o kvalitní, často do-
konce regionální potraviny). 
Podle ministra školství Ro-
berta Plagy je sporná vyhláš-
ka v současném znění velmi 
represivní a její revize je tedy 
nutným řešením. Rád by ta-
ké vrátil pravomoc ředitelům 
škol, aby sami rozhodovali 
o tom, co se bude v jejich ško-
le dětem v bufetech nabízet.

Co děti potřebují
Při všem tom revidování 

a  hledání nových cest by-
chom ale neměli zapomenout 
na konzultaci s těmi nejpovo-
lanějšími, a to s odborní-
ky, kteří se zabývají 
výživovým pora-
denstvím a pro-
sazují rozma-
nitý a  zdravý 
jídelníček.

„Jídelníček 
školáka by měl 
být pestrý, mě-
ly by se v  něm 
objevovat různé 
druhy potravin – 
zelenina, ovoce, mléč-
né výrobky (jogurty, tvaroh, 
mléko, kefír nebo acidofilní 
mléko, sýry čerstvé a tvrdé), 

obiloviny a pečivo, u starších 
dětí pak s  rostoucím věkem 
ideálně celozrnné, ovesné 
vločky, rýže, těstoviny, kus- 
-kus aj. Místo v  něm náleží 
rovněž luštěninám, libovému 
masu a rybám (případně libo-
vé šunce) i vejcím a kvalitním 
rostlinným olejům či různým 
druhům ořechů,“ doporučuje 
výživová poradkyně Jitka Laš-
tovičková.

Strava by podle ní měla být 
pravidelná, dítě by mělo mít 
denně 5 až 6 jídel (snídaně, 
přesnídávka, oběd, svačina, 
večeře a  případně i  druhá 
večeře). Do dětského jídel-
níčku patří denně také 5 až 
6 porcí ovoce či zeleniny a 2 
až 3 porce mléka či mléčných 
výrobků. 

„Nezbytnou součástí dět-
ské stravy je pochopitelně 

správný pitný režim: 
dítě by mělo vypít 

přibližně 1,5 až 2 
litry tekutin za 
den. Nejvhod-
nější volbou 
je voda, ale 
lze nabídnout 
i  ovocný čaj 

nebo slabý ná-
lev běžného čaje 

či vodu ochucenou 
malým množstvím šťávy 

z ovoce. Konzumaci sladkos-
tí nebo slaných pochutin by-
chom měli u dětí kontrolovat 

a omezovat, ale není vhodné 
ji zcela zakázat,“ dodává Jitka 
Laštovičková.

Co nabídnout
Jak by mohla vypadat správ-

ně sestavená nabídka školní-
ho bufetu? „Ideální by bylo, 
kdyby bufet nabízel mléčné 
výrobky (nejlépe i  neochu-
cené, bez přidaného cukru), 
ovoce, zeleninu, připravené 
obložené chleby (sendviče, 
tortilly) s čerstvými sýry nebo 
pomazánkou z  tvarohu, tvr-
dým sýrem apod. a zeleninou. 
Mohou zde být k  dispozici 
i zeleninové saláty. Bufet by 
mohl nabízet i zdravější verze 
domácích moučníků (s nižším 
množstvím cukru, s  přídav-
kem celozrnné mouky, s mlé-
kem a  s  ovocem).  Nicméně 
v případě obložených chlebů, 
zeleniny a  moučníků se ne-
bavíme o balených výrobcích, 
ale o čerstvých potravinách, 
a to se může v některých ško-
lách jevit jako problematické, 
protože nemají podmínky pro 
jejich přípravu. 

Nezapomínejme, že pokr-
my dětem více chutnají a jsou 
pro ně lákavé, když se zkom-
binují potraviny různých ba-
rev a chutí – pro ozdobu jsou 
ideální bylinky nebo barevné 
ovoce a zelenina,“ vysvětluje 
výživová poradkyně.

Čemu se vyhnout
Jen bufet, který bude na-

bízet zajímavou a  pestrou 
stravu, může konkurovat ne-
zdravým slaným pochutinám 

a sladkostem, jejichž konzu-
mací si dítě zvyká na výrazně 
slanou nebo sladkou chuť. 
To pak vede k  tomu, že za-
čne důsledně dávat přednost 
těmto v podstatě nevhodným 
potravinám a odmítá běžné 
pokrmy s  přirozenou chutí, 
které jsou méně atraktivní 
a výrazné. 

„Sůl navíc zvyšuje chuť 
k  jídlu, a může tak přispívat 
k rozvoji nadváhy a obezity, 
podobně jako slazené nápo-
je a sladkosti. Slané pochuti-
ny, sladkosti a slazené nápoje 
obvykle nemají nutričně příliš 
vhodné složení, obsahují hod-
ně energie, ale málo kvalit-
ních živin jako bílkoviny, zdra-
vé tuky, vlákniny, polysachari-
dy apod., a stávají se zdrojem 
tzv. prázdných kalorií. Běžné 
sladkosti pak obsahují nejen 
cukr, který jim dává sladkou 
chuť, ale často i velké množ-
ství tuku,“ upozorňuje J. Laš-
tovičková.

I  když se bufety možná 
znovu stanou nedílnou sou-
částí českých škol, nikdy by 
se neměly změnit v náhraž-
ku za kvalitní teplé jídlo ze 
školní jídelny. Naopak jich 
lze ale využít během výuky, 
kdy se mohou děti spolupo-
dílet na tvorbě jídel, která se 
v bufetech budou prodávat. 
Nejenže tak zvládnou zá-
kladní kuchařské dovednos-
ti, ale zároveň získají pově-
domí o  tvorbě vyváženého 
jídelníčku a o tom, co je pro 
ně vhodné a co ne.

 Romana SLANINOVÁ 

V těchto dnech se rozšířila informace, že by měla 
být po téměř dvou letech zrušena tolik diskuto-
vaná pamlsková vyhláška. Znova se tak otevírá 
prostor k úvahám na téma, jak by měla vypadat 
nabídka školních bufetů.

Naše 

téma

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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V § 53 odst. 2 ZP je uve-
deno:

„Byla-li dána zaměstnan-
ci výpověď před počátkem 
ochranné doby tak, že by vý-
povědní doba měla uplynout 
v ochranné době, ochranná 
doba se do výpovědní doby 
nezapočítává; pracovní po-
měr skončí teprve uplynu-
tím zbývající části výpovědní 
doby po skončení ochranné 
doby, ledaže zaměstnanec 
sdělí zaměstnavateli, že na 
prodloužení pracovního po-
měru netrvá.“

Pokud tedy zaměstnanec 
sdělí zaměstnavateli, 
že netrvá na pro-
dloužení pra-
covního po-
měru, dojde 
k  jeho skon-
čení po uply-
nutí výpověd-
ní doby, i když 
ještě neskončí 
ochranná do-
ba. Zákoník práce 
nespojuje se sdělením 
zaměstnance žádnou přede-
psanou formu. Právní úprava 

nestanoví výslovně ani oka-
mžik, kdy má zaměstnanec 
nejpozději své sdělení učinit. 
Z logiky věci ale vyplývá, že 
k němu musí dojít nejpozději 
v den, ke kterému by uply-
nula výpovědní doba nebýt 
ochranné doby. Pozdější sdě-
lení by totiž bylo učiněno již 
v  době, kdy k  prodloužení 

pracovního poměru 
již fakticky došlo. 

V  daném pří-
padě sdělení 
zaměstnan-
ce dne 15. 7. 
nemůže mít 
žádné právní 
účinky. Nasta-

lou situaci by 
bylo možno řešit 

pouze dohodou 
o  rozvázání pracovní-

ho poměru.
  Vít BERKA

Kdy správně končí pracovní poměr?
Zaměstnavatel doručil v  dubnu zaměstnanci 
výpověď. Zaměstnanec v polovině května one-
mocněl a  jeho pracovní neschopnost skončila 
až 15. července. Zaměstnanec v tento den sdě-
lil zaměstnavateli, že netrvá na prodloužení 
pracovního poměru. Kdy tedy pracovní poměr 
skončí? 

Právník 

radí

Pedagog má nárok 
na 12 pracovních 
dnů volna k  samo-
studiu. Krátí se ten-
to nárok v případě, 
že zaměstnanec je 
delší dobu v  pra-
covní neschopnos-
ti?

Jedním ze způsobů, kte-
rým se uskutečňuje další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků, je samostu-
dium (§ 24 odst. 4 písm. 
b) zákona č. 563/2004 Sb., 
o  pedagogických pracov-
nících). V ustanovení § 24 
odst. 7 tohoto zákona je 
pak uvedeno:

„K  dalšímu vzdělává-
ní uvedenému v  odstavci 
4 písm. b) pedagogickým 
pracovníkům přísluší vol-
no v  rozsahu 12 pracov-
ních dnů ve školním roce, 
nebrání-li tomu vážné pro-
vozní důvody nebo účast 
pedagogického pracovníka 
na dalším vzdělávání podle 
odstavce 1 nebo 2; dobu 
čerpání volna určuje ředitel 
školy. Za dobu čerpání to-
hoto volna přísluší náhrada 
platu, která se rovná výši 
ušlého platu. Trvá-li pra-
covní poměr jen část škol-
ního roku, přísluší za kaž-
dý měsíc trvání pracovního 
poměru jedna dvanáctina 
volna podle věty první. Při 
sjednání kratší než stano-
vené týdenní pracovní do-
by se úměrně tomu sníží 
rozsah volna podle věty 
první. Nevyčerpané volno 
či jeho poměrná část bez 
dalších nároků zaniká. Vol-
no podle věty první se pro 
pracovněprávní účely po-
važuje za překážku v práci 
na straně zaměstnance.“

Zákon nestanoví kráce-
ní nároku na studijní vol-
no z důvodu pracovní ne-
schopnosti či jiných překá-
žek v  práci na straně za-
městnance. 

 Vít BERKA

Volno 
k samostudiu 

Na místo pracovnice na 
rodičovské dovolené byl 

přijat nový zaměstnanec na 
dobu neurčitou. V  dohled-
né době se bude žena z ro-
dičovské dovolené vracet 
a zaměstnavatel nemá pro ni 
práci. Mohla by nastat pře-
kážka v práci na straně za-
městnavatele s nárokem na 
náhradu platu? 

Povinností zaměstnavatele 
při návratu ženy z rodičovské 
dovolené je zařadit ji na práci 
odpovídající pracovní smlou-
vě. To vyplývá ze skutečnosti, 
že tato žena je stále v pracov-
ním poměru k zaměstnava-
teli a že stále platí uzavřená 
pracovní smlouva. Podle § 38 
odst. 1 písm. a) zákoníku prá-
ce je zaměstnavatel povinen 
přidělovat zaměstnanci práci 
podle pracovní smlouvy. Po-
kud takovou práci nemá, jde 
o  překážku v  práci na jeho 
straně (§ 208 zákoníku prá-
ce) a  zaměstnankyni proto 
náleží náhrada platu ve výši 
průměrného výdělku. 

K  tomu lze poznamenat, 
že postup zaměstnavatele 
nebyl příliš prozíravý, když 
na místo ženy čerpající rodi-
čovskou dovolenou byl přijat 
zaměstnanec do pracovního 
poměru na dobu neurčitou. 
Zaměstnavatel nevyužil mož-
nosti, které dává § 39 zákoní-
ku práce, upravující sjednání 

pracovního poměru na dobu 
určitou. Postup zaměstnava-
tele, jak byl výše vyložen, platí 
i v případě, že za ženu na ro-
dičovské dovolené byl přijat 

zaměstnanec bez potřebné 
kvalifikace. Ani v  takových 
případech nepřipouští zákon 
jiné možnosti řešení.  

 Vít BERKA

Náhrada za zaměstnance na rodičovské

FOTO: Stanislav JUGA
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Poskytování odměn u zaměst-
navatelů odměňujících své 

zaměstnance platem upravuje 
§ 134 zákoníku práce, kde se 
stanoví: 

„Za úspěšné splnění mimo-
řádného nebo zvlášť význam-
ného pracovního úkolu může 
zaměstnavatel poskytnout za-
městnanci odměnu.“

Odměna je nenárokovou 
nepravidelnou složkou platu, 
určenou zejména k  motiva-
ci zaměstnanců. Na rozdíl od 
ostatních složek platu nestano-
ví zákoník práce či jiný právní 

předpis pro výši odměny žádná 
omezení. Při rozhodování o čet-
nosti a výši poskytovaných od-
měn je zaměstnavatel fak-
ticky limitován pouze obje-
mem finančních prostřed-
ků určených na platy, které 
má k dispozici, a také tím, 
že je povinen přednostně 
finančně zajistit výplatu 
nárokových složek 
platu. Odměna 
může být 

poskytnuta za splnění mimo-
řádného nebo zvlášť význam-
ného pracovního úkolu. Po-
souzení splnění těchto pod-
mínek, to je mimořádnosti či 

významnosti pracov-
ního úkolu, nále-
ží plně do pra-
vomoci zaměst-
navatele. Přesto, 

že rozhodnutí 
o přizná-

n í 

odměny je zákonem svěřeno 
do pravomoci zaměstnavatele, 
důvody umožňující podle § 134 
zákoníku práce poskytnutí od-
měny jsou pro zaměstnavatele 
závazné a ten je nemůže svým 
rozhodnutím měnit nebo rozši-
řovat. Poskytování odměn z dů-
vodů, které nesouvisejí s výko-
nem práce, by bylo v rozporu 
s platnou právní úpravou. 

Podmínky přiznání odměny 
nebo určení její výše mohou 
být upraveny vnitřním předpi-
sem nebo kolektivní smlouvou. 
Touto úpravou však není možné 
stanovit předem nárok zaměst-
nance na poskytnutí odměny. 
Ze zákona jde o nenárokovou 
složku platu a nárok vznikne za-
městnanci teprve v okamžiku, 
kdy zaměstnavatel (ve školství 
zpravidla ředitel školy) rozhod-
ne o jejím poskytnutí konkrét-
nímu zaměstnanci v určité výši.

Pravidla pro přiznávání výplat odměn ve školství

Vhodný typ smlouvy pro aktivní studenty

Jsou v právních předpisech nějak blíže upravena 
pravidla přiznávání a výplat odměn ve školství?

Význam uvedených slov „ob-
dobně“ nebo „přiměřeně“ 

při aplikaci právních předpisů 
vysvětluje právní teorie v  pří-
slušných učebnicích. Výkladu 

významu těchto slov se věnu-
je i čl. 41 legislativních pravidel 
vlády, kde je uvedeno:

„1) Slovo ‚obdobně‘ ve spo-
jení s odkazem na jiné ustano-

vení téhož nebo jiného právní-
ho předpisu vyjadřuje, že toto 
ustanovení se vztahuje na vy-
mezené právní vztahy v plném 
rozsahu. Používá se například 
obratu: ‚Pro … se použije ob-
dobně § … odst. …‘.

(2) Slova ‚přiměřeně‘ ve spo-
jení s odkazem na jiné ustano-
vení téhož nebo jiného právního 
předpisu lze použít výjimečně; 

vyjadřuje volnější vztah mezi 
tímto ustanovením a vymezený-
mi právními vztahy. Používá se 
například obratu: ‚Pro … se po-
užije přiměřeně § … odst. …‘“

Citovaná legislativní pravidla 
byla schválena usnesením vlá-
dy ze dne 19. března 1998 č. 
188 a několikrát změněna, na-
posledy usnesením vlády ze dne 
3. února 2016 č. 75.

Z dotazu podle mého názo-
ru vyplývá, že dosud byl při 

organizování zmíněných akti-
vit za účasti studentů JAMU 
uplatňován § 1746 občanské-
ho zákoníku, kde je uprave-
na možnost uzavírat tzv. ino-
minátní smlouvy. V  odst. 2 
tohoto paragrafu se stano-
ví, že „strany mohou uzavřít 
i takovou smlouvu, která není 
zvláště jako typ smlouvy upra-
vena“.

V  komentářích k  občan-
skému zákoníku se uvádí, že 
smlouva může založit závazek 
i tehdy, neobsahuje-li podstat-
né náležitosti žádného smluv-
ního typu, a bude-li dostateč-
ně konkrétní, založí závazek 
inominátní.

Uvedený postup není tedy 
v  rozporu s  platnou právní 
úpravou.

Ovšem uzavření dohody 
o provedení práce by zřejmě 

bylo také možné. To je ovšem 
dohoda upravená v § 75 a dal-
ších zákoníku práce a zaklá-
dá mezi smluvními stranami 
pracovněprávní vztah. V tom-
to pracovněprávním vztahu je 
vykonávána závislá práce de-
finovaná v § 2 zákoníku prá-
ce takto:

„(1) Závislou prací je práce, 
která je vykonávána ve vztahu 
nadřízenosti zaměstnavatele 
a podřízenosti zaměstnance, 
jménem zaměstnavatele, po-
dle pokynů zaměstnavatele 
a zaměstnanec ji pro zaměst-
navatele vykonává osobně.

(2) Závislá práce musí být vy-
konávána za mzdu, plat nebo 
odměnu za práci, na náklady 
a odpovědnost zaměstnavate-
le, v pracovní době na pracovi-
šti zaměstnavatele, popřípadě 
na jiném dohodnutém místě.“ 

Právní význam pojmů obdobně a přiměřeně
Některé právní předpisy obsahují ustanovení, 
že se vztahují na jiné právní vztahy,  a to buď 
„obdobně“,  nebo „přiměřeně“. Jaký právní 
význam má použití těchto pojmů?

Při naší škole pracuje zapsaný spolek Klub přá-
tel ZUŠ, se kterým pořádáme pro naše žáky 
a veřejnost koncerty studentů JAMU. Za zhru-
ba dvouhodinový koncert vyplácíme studentům 
finanční odměnu za jejich výkon. Předsedkyně 
Klubu sepisuje s účinkujícími dohodu o odměně 
za vystoupení. Je to správný způsob odměňo-
vání pro účinkující studenty, nebo máme zvolit 
formu dohody o provedení práce? 

FOTO: Stanislav JUGA



8 číslo 17

Mladí výzkumníci se nadšeně zapojují do badatelských aktivit

8 číslo 17 

Nadšení těchto mladých vě-
dátorů při objevování, krea-

tivitě a  řešení problémových 
úloh se přenáší i na jejich do-
provod a v nás jako organizá-
torech zanechává pocit dobře 
odvedené práce. Někteří ná-
vštěvníci k  nám docházejí již 
pravidelně a z vlastní iniciativy 
se následně zapojují do pomoci 
a sponzorování školy v různých 
oblastech. 

Čerstvý vítr z hor
Většina nezbytného špič-

kového vybavení byla získána 
v rámci zapojení školy do pro-
jektu „Čerstvý vítr z hor“ or-
ganizovaného ZŠ Trutnov, Ko-
menského. Tyto inovace jsou 
u nás již přes rok běžnou sou-
částí fyziky, přírodopisu, che-
mie, zeměpisu a  dalších pří-
buzných předmětů. V  žácích 
podněcují bezprostřední zájem 
o  přírodní zákonitosti a  děje 
a pomáhají jim pochopit jejich 
zákonitosti a vzájemné vztahy.

Díky implementaci těchto 
heuristických forem výuky do 
běžného vyučování na druhém 
stupni můžeme do organizace 
projektových odpolední zapo-
jit přímo naše žáky. Starší žá-
ci předávají již načerpané zna-
losti mladším a  získávají tak 
cenné zkušenosti v prezento-
vání a obhajobě svých znalos-
tí. Pokud danou problematiku 
zvládnou a chtějí se podílet při 

organizaci badatelského dopo-
ledne, mohou získat pochva-
lu nebo známku za referát na 
vylepšení známky z některého 
z přírodovědných předmětů. 

Výukové sady
Účastníci se netradičními me-

todami vyučování, experimenty 
a prvky daltonské výuky vzdě-
lávají pomocí různých moder-
ních výukových sad. Jedná se 
zejména o sady bezdrátových 
měřicích senzorů Pasco (mož-
nost měření vodivosti, pohybu, 
rychlosti, vzdálenosti, CO2, sí-
ly, pH, teploty, tlaku, napětí, 
proudu a světla), stavebnici se 
senzory iTriangle od společnos-
ti Boxed (umožňuje měření po-
hybu těles, mechaniky, hydro-
statiky, optiky, zvuku, světla, 
elektromagnetismu, přeměny 
energie, živé a neživé přírody 
a  vesmíru), programovatelné 
lego  Mindstorms EV3, ozoboty 
a mnohé další zajímavé učební 
pomůcky.

Experimenty
I  přes možnost využití růz-

ných alternativních forem zís-
kávání znalostí začíná běžné 
projektové odpoledne frontál-
ním vysvětlením zvoleného té-
matu a popisem úkolů na sta-
novištích, které malé výzkumní-
ky čekají. U jednotlivých úloh již 
čekají naši vyškolení žáci a hod-
notí míru zvládnutí. Mladí vědá-

toři během úvodního výkladu 
získají teoretické znalosti o pro-
blému. Neocenitelné je však 
samotné pozorování a experi-
mentování na stanovištích, nej-
prve pod vedením vedoucího 
a  později již samostatně pro-
vedením pokusu, sestavením 
zařízení, dokončením výuko-
vé hry nebo jen porovnáním 
výsledků a vyvozením závěrů. 
Po praktickém vyřešení úkolů 
dostávají účastníci potvrzení na 
hrací kartičku. Soutěž o drob-
né ceny, jako jsou mikroroboty, 
knížky nebo sladkosti, účinně 
motivuje touhu po poznání. 

Název jednoho z posledních 
projektů byl Máte svého robo-
ta?. V současné době narůstá 
význam a  integrace robotic-
kých zařízení do běžného živo-
ta domácností. Počáteční pre-
zentace byla zaměřena právě 
na uvědomění si vývoje těchto 
autonomních zařízení, objas-
nění teoretického fungování 
jednotlivých senzorů robotů 
a zamyšlení se nad budoucnos-
tí umělé inteligence. Čas zbyl 
i  na utopické úvahy o  konci 
světa nadvládou robotů, kte-
rý, v podobě sestrojení občanky 
SAE Sophie, autonomního hu-
manoidního robota s emocemi 
a city, možná již začal.

Účastníkům byly rozdány 
hrací kartičky a mohlo se za-
čít. Stanoviště byla zaměřena 
na programování a  zkoumá-
ní čidel. Konkrétně se jednalo 
o programování žáky oblíbené 
hry Minecraft z webové stránky 
Hour of Code, měření s  bez-
drátovým čidlem světla Pasco 

(včetně zápisu hodnot s  jed-
notkou, komparace s  měře-
ním bezdrátovým čidlem na-
pětí Pasco se solárním článkem 
a mobilní aplikací Lux Meter, 
instalovanou do žákovských 
chytrých mobilních telefonů), 
sestavení vozíku ze stavebnice 
iTriangle a jeho programování 
na bezpečné zastavení po ur-
čité vzdálenosti, navržení tra-
sy s barevným programováním 
pro ozoboty, programování 
ozobotů přes webovou aplika-
ci, zadání jednoduchého pro-
gramu u dvou již sestrojených 
robotů žáky naší deváté třídy 
z lega Mindstorms EV3 – hu-
manoidního a hadího robota. 

Nejlepší odměna
Program byl poměrně nabi-

tý a organizace nebyla zrovna 
jednoduchá, ale zanícenost 
dětí při plnění úkolů byla pro 
organizátory tou nejlepší od-
měnou. Velkou radost mě-
li i  nejrychlejší řešitelé úkolů, 
pro které jsme měli připraveny 
drobné ceny. Pro nás všechny 
bylo ale nejdůležitější zaujetí, 
které jsme u  všech účastníků 
měli možnost pozorovat, pro 
studium přírodních zákonitostí 
a dějů kolem nás. 

 Petr POLÁK

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Jednou měsíčně se v naší škole, ZŠ Rakovského 
v  Praze, uskutečňuje neformální setkání mla-
dých výzkumníků ve věku 6 až 11 let, kteří jsou 
doprovázeni sourozenci a rodinnými příslušní-
ky. 

Kontakt:
ZŠ Rakovského 3136/1

Praha 4 – Modřany

petr.polak@zsrakovskeho.cz
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Radkin Honzák se 
v rozhovorech s novinář-
kou Renatou Červenko-
vou zamýšlí nad způso-
bem života, který vede-
me, i nad stavem společ-
nosti, v níž duchovní roz-
voj výrazně pokulhává za 
technickým. Co nám to 
přinese? Opravdu nám 
psychofarmaka pomo-
hou k pocitu štěstí? Ne-
jsou některé nové choro-
by spíš zlozvyky? Proč se 
mlčí o odvrácené straně 
papírových plen? Je psy-
choterapie léčba, nebo 
ztracený čas? Je pravda, 
že u vesla jsou teď psy-
chopati? Proč umíráme 
v  nemocnicích – tedy 
tam, kde nechceme? Ví-
ce na www.ivysehrad.cz.

Všichni žijem 
v blázinci
RENATA ČERVENKOVÁ
RADKIN HONZÁK

Znáte je?

V  úterý 10. dubna se ve 
sportovním areálu ZŠ Křiž-

ná ve Valašském Meziříčí ko-
nalo okresní kolo Odznaku 
všestrannosti olympijských 
vítězů, jehož organizátorem 
pro oblast Moravy je Šárka 
Kašpárková, mistryně světa 
z roku 1997.

Přes 130 žáků šesti škol se 
utkalo v pěti disciplínách: troj-
skok z  místa, přeskoky přes 
švihadlo a kliky po dobu dvou 
minut, hod medicinbalem přes 
hlavu a volitelná disciplína me-
zi během na jeden km nebo 
driblingem na dvě minuty. 
Vítězem se stala ZŠ Vyhlídka. 
Z  našich žáků byli nejúspěš-
nější: Petr Bártek, který zví-
tězil ve své věkové katego-
rii, Anna Bajčíková byla dru-
há a Adéla Pernická skončila 
na třetím místě. Anička a Petr 
nás budou reprezentovat na 
krajském kole v Otrokovicích. 
Doufám, že byli se svými vý-

kony spokojeni i žáci, kteří ne-
dosáhli medailového umístě-
ní. Za zdárný průběh celého 
soutěžního klání zodpovídali 
Šárka Kašpárková, Michal Po-

gány a také učitelé tělesné vý-
chovy i vychovatelka školního 
klubu, kterým patří velké po-
děkování.

 Renata HORVÁTHOVÁ

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Nesmírně si vážíme zájmu 
rodičů o  výuku jejich dě-

tí u  nás v  ZŠ a  SŠ Vančuro-
va v Karlových Varech. První 
vstup do „velké“ školy pro 
nové předškoláky a prvňáčky 
proběhl v pěkném prostředí. 
Příjemné učitelky se budoucím 
žákům co nejvíce věnovaly, 
povídaly si s nimi a nakonec 
si předškoláci odnesli i něco na 
památku a něco k zakousnu-
tí. Je však škoda, že do pří-
pravné třídy jsme nemohli vzít 
všechny zájemce, neboť v sou-
časné době je pouze pro dě-

ti, kterým byl povolen odklad 
povinné školní docházky. Tu-
díž jsme museli i odmítat. By-
lo to velmi zvláštní, říci malé 
šikovné holčičce, která se tě-
šila do školy, že musí zpátky 
do školky. A  jak nakukovala 
pořád dovnitř, nabídli jsme jí, 
ať se jde alespoň podívat na 
zápis do školy svého malého 
kamaráda. Byla šťastná, vletě-
la dovnitř, aniž by čekala na 
maminku. Udělali jsme jí ales-
poň radost a věříme, že se ná-
zory a zákony na přípravnou 
třídu co nejrychleji pozmění, 

aby si každý mohl vybrat školu 
a vzdělávání dle svého. 

 Alena LINHARTOVÁ

Zápis nových žáčků v naší škole

Studenti oboru sociální čin-
nost ze znojemské střední 

školy na Přímětické opět po-
máhají uměním. Tak se totiž 
jmenuje projekt, do kterého se 
pustili předloni. Cílem je tvořit 
a být zároveň prospěšný. Le-

tošní maturanti se tentokrát 
zaměřili na seniory. Uspořádali 
ve škole prodejní výstavu foto-
grafií na téma Podzim života, 
výtěžek z prodeje se rozhodli 
věnovat Centru sociálních slu-
žeb Vančurova, konkrétně od-

lehčovacímu úseku. 
„Posláním pobytové odleh-

čovací služby je poskytnout 
čas na odpočinek, regeneraci 
sil pečovateli a současně zajis-
tit kvalitní a bezpečnou péči 
a podporu osobě, o kterou je 
pečováno. Tato pomoc a pod-
pora vychází z individuálních 
potřeb osob, respektuje jejich 
důstojnost a  zachovává zá-
kladní lidská práva a  svobo-
dy. Významným aspektem je 
možnost osob zůstat ve svém 
přirozeném sociálním pro-
středí. Odlehčovací služba je 
poskytována tam, kde je pé-
če zajišťována rodinným pří-
slušníkem či osobou blízkou, 
kteří o svého blízkého pečují 

celodenně. Služba je určena 
seniorům a  osobám starším 
osmnácti let se zdravotním 
postižením. Ve Znojmě je na 
tyto služby vyčleněno pět lů-
žek,“ vysvětluje studentka Ka-
teřina Držmíšková.

„Za prodané fotografie jsme 
získali 1 200 korun. To nám 
připadalo nedostatečné. Ve 
třídě jsme proto uspořádali 
sbírku a  částku navýšili. Na-
konec jsme vybrali 2 080 Kč. 
Tuto částku jsme pak předa-
li zástupcům CSS Vančurova. 
Měli obrovskou radost. Jsme 
rádi, že naše fotky pomohou 
potřebným,“ říká další ze stu-
dentek Lucie Goldová.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Letošní maturanti zpříjemnili seniorům podzim života
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První výhrada: Učitel nemu-
sí matematiku umět. 

„Na cca 750 ze 4 100 zá-
kladních škol se učí matemati-
ka podle tzv. Hejného metody, 
mezi jejíž principy patří např. 
teze: učitel nemusí matemati-
ku tolik umět, stačí, když má 
rád děti.“ Aprobovaní učitelé 
matematiky, a to i na prvním 
stupni základních škol, pro-
kázali svoji znalost předmětu 
státní zkouškou, a tudíž o ní 
nelze pochybovat. Často je 
to právě naopak – pedago-
gické fakulty v České republi-
ce vychovávají spíše samotné 
matematiky než učitele mate-
matiky. HM klade na znalosti 
matematiky u  učitelů samo-
zřejmý důraz; čeho se ovšem 
absolventům podle našeho 
názoru nedostává, jsou spíše 
praktické didaktické doved-
nosti. Znalost matematiky je 
pro nás věcí i praktického vý-
cviku – u frekventantů seminá-
řů společnosti H-mat rozvíjíme 
nejenom jejich znalosti didak-
tiky, ale i matematiky, protože 
hluboký smysl vidíme v obo-
jím. Principy Hejného metody 
jsou docela jiné včetně role 
učitele než při tradiční výuce, 
ale rozhodně platí, že HM staví 
na kompetentním a znalostmi 
vybaveném učiteli, který ma-
tematiku jako předmět co nej-
lépe ovládá.
Druhá výhrada: Hejného 
metoda je velmi nebezpeč-
ný experiment. 

„Aplikovat experiment zalo-
žený na víře na celou genera-
ci je nanejvýš nezodpovědné.

Zásadní (záměrné?) nedo-
rozumění: děti prý mají díky 
Hejného metodě rády mate-
matiku; ve skutečnosti snad 
mají rády hodiny matemati-
ky, nikoli matematiku, kterou 
nepoznají.“

Tvrzení je v  rozporu s  do-
stupnými fakty. Dosud jediný 
reprezentativní výzkum pro-
vedla a  publikovala v  rámci 
výběrového zjišťování výsled-
ků žáků 5. a  9. ročníků zá-
kladních škol a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií 

Česká školní inspekce v roce 
2017. Součástí bylo rovněž 
hodnocení vztahu Hejného 
matematiky k dosaženým vý-
sledkům žáků 5. ročníku zá-
kladní školy v testování mate-
matiky. Postup byl takový, že 
každému z 2 605 učitelů, kteří 
odpověděli, byl přiřazen prů-
měrný dosažený výsledek žá-
ků jeho školy a následně byla 
počítána průměrná hodnota 
úspěšnosti pro učitele využí-
vající, respektive nevyužívající 
postupy Hejného metody. Vý-
sledky ukazují na mírně vyšší 
průměrnou úspěšnost žáků při 
využití Hejného matematiky 
(61,6 %, respektive 60,5 %). 
Ačkoli není tento rozdíl stati-
sticky významný, z výsledku je 
zřejmé, že u žáků vychováva-
ných v HM v žádném případě 
nedochází k zaostávání, a tu-
díž nelze mluvit o tom, že by 
Hejného děti pro samé hra-
ní matematiku jako takovou 
nepoznaly. Tyto závěry odpo-
vídají i  interním šetřením, ve 
kterých společnost H-mat vy-
hodnocovala úspěšnost žáků 
v  jednotných přijímacích tes-
tech na střední školy, kde děti 
dosáhly lepších výsledků, než 
byl celostátní průměr.

V HM je totiž podstatné ni-
koli samoúčelné hraní, ale hra-
vé objevování, které má za cíl 
budovat vztah k matematice. 
Třetí výhrada: Učení, které 
se neopírá o dril a biflová-
ní, neumožní žákům zažít 
radost z hlubšího porozu-
mění matematice.

„Soustavným omezováním 
procvičování (tzv. dril), po-
ukazováním na zbytečnost 
a škodlivost učení (tzv. biflo-
vání) nebylo studentům do-
přáno získat pocit uspokojení 
z ovládnutí určitého aparátu, 
početních algoritmů, geome-
trických konstrukcí, logického 
myšlení. Nebylo jim umožně-
no zažít pocit úspěšnosti z po-
chopení matematických po-
stupů, z nabytých schopnos-
tí k řešení řady úloh různých 
typů a pocítit radost z hlub-
šího porozumění zajímavým 

problémům. Byli připraveni 
o pocit zadostiučinění z dob-
ře odvedené práce.“

Pocit úspěšnosti a  rados-
ti z  pochopení matematiky 
a  jejich zákonitostí se v HM 
skutečně s  drilem a  biflová-
ním nespojuje. Tím ovšem ne-
chceme tuto možnost nikomu 
upírat. V souladu s moderní-
mi pedagogickými trendy však 
považujeme dril a biflování za 
slova z jiných století. Naopak 
stavíme na tom, že vlastní 
poznatek má pro žáka větší 
hodnotu než převzatý, a tento 
princip aplikujeme i tam, kde 
tradiční přístupy ordinují me-
morování, například při výuce 
násobilky. Co se týče rozvoje 
aritmetických dovedností žá-
ků a zběhlosti v nich, prošla 
HM určitým vývojem. Rozhod-
li jsme se vyjít vstříc učitelům, 
kteří si přáli více procvičova-
cích úloh na početní operaci 
s čísly, zařazením nového di-
daktického prostředí Abaku. 
Tato metodika pomáhá dětem 
budovat, prohlubovat a upev-
ňovat počtářské schopnosti 
jednoduchou a  maximálně 
účinnou herní formou. Ově-
řování v několika třídách po-
tvrdilo, že žáci jsou s Abaku 
schopni dosáhnout didaktic-
kých cílů a přitom zažívat po-
těšení ze svého intelektuální-
ho výkonu a práce.
Čtvrtá výhrada: V Hejného 
metodě se sčítají hrušky 
s jablky (a myši s kozami). 

„Pokud paní učitelka na ta-
buli vysvětluje, že 1 + 3 + 3 + 
5 = 3 + 4 + 4 + 1 a nad touto 
rovností je ‚rovnost‘ s využi-
tím zvěřince, ve kterém pla-
tí: myš = 1, husa = 3, pes = 
4 a koza = 5 ve tvaru: myš 
husa husa koza = husa pes 
pes myš, má to snad být argu-
ment, že HM učí žáky myslet? 
Pro mě tedy rozhodně ne.“ 
Útoky zástupců JČMF si čas-
to berou za cíl výukové pro-
středí Děda Lesoň, které je 
zasazeno do prostředí lesa 
a děti v něm počítají se zví-
řátky. Tento apoziční systém 
velmi vyhovuje kognitivním 
schopnostem dětí raného 
školního věku (na 2. stupni 
se nepoužívá) tím, že myši, 
kozy a další zvířátka jsou jim 
mnohem bližší než samot-
né číslice, a dobře se v něm 
orientují navzdory tomu, že se 
některým dospělým mohou 
úlohy se zvířátky zdát triviál-
ní a směšné. Je nutné dodat, 
že toto výukové prostředí lesa 
není výlučné a děti vedle toho 
samozřejmě od první hodiny 
počítají i s čísly v rámci tradič-
ního pozičního systému. Prá-
vě kombinace dvou systémů 
matematického zápisu jedné 
skutečnosti napomáhá roz-
voji porozumění a radostné-
mu objevování principů ma-
tematiky. Děti si tak mohou 
kontrolovat výsledek získaný 
v jednom systému výpočtem 
v systému druhém.

Dril a biflování děti k matematice nepřitáhnou
Otevřený dopis společnosti H-mat Jednotě českých matematiků a fyziků

Z  úst čelných představitelů Jednoty českých 
matematiků a fyziků opakovaně zaznělo něko-
lik kritických výhrad k Hejného metodě, které 
se nezakládají na pravdě. Považujeme proto za 
nutné uvést tyto výhrady na pravou míru.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Nechcete zbytečně používat 
produkty s chemickým slo-

žením? Rádi se vracíte k příro-
dě? Pak právě vy zaručeně uví-
táte kosmetiku OWAY Beau-
ty od značky OWAY (Organic 
Way) Rolland, která je nyní 
dostupná i pro vás.  

Certifikovaná pleťová a  tě-
lová péče z čerstvých a zdra-
vých přírodních ingrediencí 
přináší čisticí i hydratační kré-
my, antistresové pleťové vo-
dy, ochranná a omlazující sé-
ra i bylinné směsi, které doká-
žou vaši pleť zklidnit a ochránit 
před nepříznivými vlivy. Tělová 
péče představuje detoxikační 
sprchové gely, blahodárné 
oleje, vyživující fluidy s  hed-
vábným efektem a zeštíhlující 
i  tvarující séra, s  nimiž bude 
vaše pokožka jako vyměně-
ná. Produkty OWAY Beauty 
obsahují vysoce aktivní látky 
a  efektivní receptury vhodné 
pro citlivou pokožku i nejrůz-
nější kožní neduhy. Vztah mezi 
ekologicky udržitelným luxu-
sem, reálnými výsledky a čis-
tými recepturami vytváří je-
dinečnou řadu kosmetických 
produktů, díky nimž se kvalita 
pokožky zlepšuje. Pro zajiště-
ní co nejčistšího a nejpřiroze-
nějšího složení nejsou v kos-
metických produktech OWAY 
Rolland přítomny parabeny, si-
likony, ropa, PEG, PPG, EDTA, 
syntetické vonné látky, umělá 
barviva, ftaláty ani GMO. Pro-

dukty OWAY Beauty sestávají 
z vysokého podílu přírodních 
a přírodně získaných surovin: 
v jejich složení najdete 98,8 % 
účinných látek, éterických 
olejů, fytoaktivních extraktů 
a  změkčovadel pocházejících 
z přírodního, organického, dy-
namického a fair trade obcho-
du. Ve všech špičkových recep-
turách naleznete ingredience 
z certifikovaného biodynamic-
kého zemědělství. 

Více se dozvíte na 
www.organic-way.cz.

Zdravá a přirozená krása vychází z přírody 

S  přibývajícími léty klesá 
produkce vlastní kyseliny 

hyaluronové. Kolem čtyřicít-
ky, což je asi polovina ži-
vota, jí už tělo nevyrobí 
ani z poloviny tolik, kolik 
potřebuje, a  tak uvadá, 
ochabuje, klouby začínají 
pobolívat. Co jiného mů-
žeme udělat než kyse-
linu hyaluronovou tě-
lu dodat? Nejlepší je 
v tekuté formě, tedy 
v podobě kapek, kte-
ré si smícháte s  vo-
dou nebo s džusem 
a vypijete. Ve dvanác-
ti kapkách Hyalurme-
du od Pharma MLK 
je celý mililitr stopro-
centní kyseliny hya-
luronové. Jakmile se 
dostane do těla, po-
může kloubům, sva-

lům, kostem i pleti. Dostanou 
výživu i mazání, aby nebolely, 
fungovaly, jak je třeba.

Můžeme si stěžovat na 
různé nespravedlnosti, ale 
pokud jde o kolagen, pří-
roda je stejně spravedlivá 
ke všem. Nejdříve ho naše 
tělo produkuje nespočíta-
ně, ale už někdy kolem 

třicátého roku života 
se jeho výroba zpo-
malí a po čtyřicítce se 
netvoří téměř žádný.

Kolagen je pro tě-
lo přirozená bílkovi-
na, která je základ-
ní stavební látkou 
všech podpůrných 
tkání. Tvoří kosti, sva-
ly, klouby, šlachy, ale 
i kůži, vaziva, chrupav-
ky, dásně, oči. Až 30 
procent ze všech bíl-

kovin v  těle – a  že je 
jich nepočítaně – tvo-
ří kolagen. Díky němu 
nejdříve vyrosteme do 
krásy a  síly, naše tělo 
je pružné, ohebné, té-
měř dokonalé. Postup-
ně však kloubům a sva-
lům chybí výživa, zhor-
šuje se jejich pohybli-
vost. Pokud máme ko-
lagenu nedostatek, tělo 
ztrácí elasticitu, vadne, 
objevují se první proje-
vy stárnutí a o slovo se 
přihlásí bolesti kloubů, 
možná až artróza, vý-
jimkou není nepěkná 
celulitida, suché, křehké a lá-
mavé vlasy a nehty.

Co s  tím? Můžeme ko-
lagen tělu dodávat. Nejvýraz-
nější efekt má kolagen, který 
polkneme, tedy dostaneme 

ho dovnitř těla. Optimal 
Collagen od společnos-
ti Pharma MLK je tekutý 
kolagen ve formě pep-
tidů, unikátní v tom, že 
obsahuje hydrolyzovaný 
rybí kolagen, který do-
káže lidské tělo rych-
le a  bezpečně vstřebat 
do svalů, kloubů, do 
pokožky, vlasů a  neh-
tů. Dokonce podporuje 
správné fungování imu-
nitního systému. Dal-
ším příjemným účinkem 
Optimal Collagenu je, že 
v těle povzbudí produkci 
vlastního kolagenu, tak-

že ho bude ještě více. Stárnutí 
a s ním spojené nepříjemnos-
ti se úplně zastavit nedají, ale 
díky kolagenu se dají zpoma-
lit. Více informací najdete na 
www.pharmamkl.cz.

Zdraví pomůže udržet kyselina hyaluronová a kolagen
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Strední skola designu a umení, kniZní kultury a ekonomiky Náhorní

8:45 - 9:00
9:00 - 9:30 Úvod, představení projektu Handbook for RSP Readers 

Mgr. Pavlína Vočková, koordinátorka projektu

Registrace Program

9:30 - 10:30 Čtenářská gramotnost žáků a mládeže
PhDr. Jaroslav Císař, šéfredaktor časopisu Čtenář

Obcerstvení

Obed v restauraci Mon Dieu

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

16:45 - 17:00

Česká literatura na zahraniční akademické půdě
Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D., vedoucí katedry české literatury
na Oxfordské univerzitě v letech 2014–2017 

10:45 - 11:45

Jak vzniká úspěšná knížka pro děti
Mgr. Sandra Vebrová Fialová, autorka několikadílné Ducháčkovic rodiny

Autorské čtení z knihy Bílá zvířata jsou velmi často hluchá 

MgA. Ivana Myšková, prozaička nominovaná na ocenění Magnesia Litera 2018

paralelní učitelské workshopy na podporu čtenářské gramotnosti žáků 

Mgr. Daniel Dřímal – anglicky
Bc. Tomáš Hadrava – anglicky

Mgr. Jan Pytel – česky
Mgr. Pavlína Vočková – česky

Zakončení konference

Účast na konferenci je zdarma. Maximální počet účastníků 60. Konkrétní nabídka workshopů bude
zájemcům o konferenci zaslána elektronicky 14 dní před konáním akce. 

Dotazy a přihlášky zasílejte na 
e-mailovou adresu vockovap@ssnahorni.cz.
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8:45 - 9:00
9:00 - 9:30 Úvod, představení projektu Handbook for RSP Readers 

Mgr. Pavlína Vočková, koordinátorka projektu

Registrace Program

9:30 - 10:30 Čtenářská gramotnost žáků a mládeže
PhDr. Jaroslav Císař, šéfredaktor časopisu Čtenář

Obcerstvení

Obed v restauraci Mon Dieu

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

16:45 - 17:00

Česká literatura na zahraniční akademické půdě
Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D., vedoucí katedry české literatury
na Oxfordské univerzitě v letech 2014–2017 

10:45 - 11:45

Jak vzniká úspěšná knížka pro děti
Mgr. Sandra Vebrová Fialová, autorka několikadílné Ducháčkovic rodiny

Autorské čtení z knihy Bílá zvířata jsou velmi často hluchá 

MgA. Ivana Myšková, prozaička nominovaná na ocenění Magnesia Litera 2018

paralelní učitelské workshopy na podporu čtenářské gramotnosti žáků 

Mgr. Daniel Dřímal – anglicky
Bc. Tomáš Hadrava – anglicky

Mgr. Jan Pytel – česky
Mgr. Pavlína Vočková – česky

Zakončení konference

Účast na konferenci je zdarma. Maximální počet účastníků 60. Konkrétní nabídka workshopů bude
zájemcům o konferenci zaslána elektronicky 14 dní před konáním akce. 

Dotazy a přihlášky zasílejte na 
e-mailovou adresu vockovap@ssnahorni.cz.

zve na konferenci

konanou v úterý 5. cervna 2018 ve společenském sále Rezidence RoSa, Praha 8-Kobylisy

15:15 - 16:45
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